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Bosque em debate
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Grupo efetivador do trabalho de campo em uma das reuniões
de preparação para a coleta de dados nas Regionais da UFG

Sistema Integrado de Segurança
Conforme já noticiado pelo Jornal UFG, o serviço de
segurança da instituição passa por melhorias em sua
estrutura, atualmente, mais voltada para a segurança
patrimonial. O Sistema Integrado de Segurança (SIS),
ligado à Geseg/UFG, é composto por quatro supervisões:
•

Supervisão de Prevenção e Combate a Incêndio
(Brigadas), sob responsabilidade de Joaci Gonçalves;

•

Supervisão de Sistema Eletrônico de Segurança,
responsável pela Central de Monitoramento, a cargo
de Ubirajara Pereira;

•

Supervisão de Vigilantes e Vigias Terceirizados, a
cargo de Osmar Ferreira que, juntamente à equipe da
Vigilância Orgânica, realizam o monitoramento das
áreas em postos fixos e ronda motorizada;

•

Supervisão de Assuntos Estratégicos, que
efetua o serviço de investigação, tanto
de caráter preventivo quanto apurativo,
sob responsabilidade de Assis Brasil.

Contatos Segurança da UFG

Caso seja necessário, entre em contato com
a Segurança da UFG pelos telefones:
Regional Goiânia
Câmpus Samambaia – (62) 3521-1093 / 1337
Câmpus Colemar Natal e Silva – (62) 3209-6003
Regional Goiás – (62) 3371-2900
Regionais Catalão e Jataí – Serviço
de segurança em implantação

comissão interdisciplinar
responsável
pela campanha Vamos conversar sobre o bosque? Diz Aí!, realizada nos
dias 19 e 20 de agosto, fez
um balanço dos resultados
parciais da ação a partir
das percepções e sugestões feitas pela comunidade acadêmica para melhoria do Bosque Auguste de
Saint-Hilaire, localizado no
Câmpus Samambaia. Estudantes e servidores da UFG
puderam registrar o que
pensam sobre o espaço em
painéis e urnas espalhados
em quatro pontos do Câmpus Samambaia.
Na análise do material
coletado, a comissão verificou que a comunidade considera como necessidades prioritárias para a promoção da
qualidade de vida no espaço
a melhoria da infraestrutura
– como iluminação e instalação de mais bancos, mesas e
lixeiras – e a preservação do
bosque. Outro ponto bastante citado foi o reforço da segurança, diferentemente da
temática do uso de drogas,
que foi pouco citada.

Para a professora do
Centro de Ensino e Pesquisa
Aplicada à Educação (Cepae),
Sirley Aparecida de Souza,
apesar de toda a mobilização,
que incluiu atividades culturais, rodas de conversa e música itinerante, a participação
dos alunos foi pequena. Com
base nos resultados da ação,
a comissão pensará propostas
para maior participação da comunidade acadêmica nas discussões e ações posteriores e,
ainda, apresentará os resultados para a gestão da universidade para avaliação de medidas a serem tomadas.
Paralelamente ao trabalho da comissão interdisciplinar, outro grupo, sob coordenação professora Marilda
Schuvartz, foi formado para
repensar o uso coletivo do
espaço e a conservação ambiental. O grupo é composto
por professores do Cepae, das
Faculdades de Enfermagem
(FEN), de Informação e Comunicação (FIC); dos Institutos
de Ciências Biológicas (ICB),
de Física (IF), de Química (IQ),
de Estudos Socioambientais
(Iesa); do curso de Engenharia Ambiental; da Unidade
de Conservação, além de servidores das Pró-Reitorias de

Pesquisa e Inovação (PRPI),
de Graduação (Prograd), de
Extensão e Cultura (Proec) e
de Assuntos da Comunidade Acadêmica (Procom); do
Centro de Gestão do Espaço
Físico (Cegef); da Assessoria
de Comunicação (Ascom) e
de representantes do DCE
da UFG.
Segundo a Sirley
Aparecida de Souza, um dos
objetivos do grupo é retomar
atividades que deixaram
de ser realizadas no espaço, como o projeto A Escola
Vai ao Bosque Auguste de
Saint-Hilaire, além de outras relacionadas à educação ambiental, ao ensino, à
extensão, à pesquisa e à formação de professores. Também está sendo pensada a
inclusão do espaço em um
circuito do Museu de Ciência, que ainda será criado,
e atividades que causem
pouco impacto ambiental.
Outra proposta é a de ampliar a arborização, com a
estruturação de corredores
ecológicos entre os grandes
fragmentos de mata que viabilizarão a circulação dos
animais nativos, no intuito
de aumentar o fluxo gênico
entre as espécies.

